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Frigivelsesholdet
Glade instruktører betyder
gode hold. Her er Kristians
kommentar:
”Det er (igen) et fint og
homogent hold. Alle er
energiske og ivrige, med højt
humør selv efter de første
gange på vandet med blæst og
bølger. Vi håber på lidt mere
roligt vand de næste gange så
vi også kan komme i gang med
lidt teknik instruktion.”
Kristian L.
Kajakbro projektet
Efter bevillingen på kr. 45.000 fra Velux Fonden Aktive ældre
kan vi sammen med støtten fra Friluftsrådet på kr. 131.200 nu
sætte projektet i gang. NBC Marine er med på ideen og vi vil i løbet af sommeren lave en aftale om
et koncept. Vores budget er på i alt kr. 187.500. Dagny, Maja, Søren og Poul er i arbejdsgruppen.
Små og større ting i ilubben
1:Klubhuset. Efter
et lille tilløb
samlede vi et lille
arbejdshold og fik
malet lidt
træværk, malet
sokkel og kalket
ydervægge. Nyd
det.
2:Plæneklipper. Så lykkedes det. Efter en meget lang leveringstid fik vi med hjælp fra Middelfart
Kommunes Småprojektpulje udskiftet vores plæneklipper. Skjoldet på vores gamle var efter 10 års
tro tjeneste ved at være noget gennemsigtig.
3: Hjerte-lunge redningskursus. 10 medlemmer deltog i
kurset som blev afholdt i bådhallen og klublokalet. Vi blev
fyldt med god og meningsfyldt undervisning om hvordan
vi skal forholde os hvis uheldet er ud. Kurset blev støttet
af TrygFonden og Føns og Omegn Lokaludvalg. Fint
samarbejde mellem lokale foreninger og Safety Group.
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4:Koldingtur for kajakker og inriggere. Klubben planlægger en dagtur til Kolding for inriggere og
kajakker. Det er en tur på 50 km. Vi følges ad. Vi sigter på lørdag den 18. juni hvis der er tilslutning
og vejret arter sig. Det er en meget flot tur gennem Kolding fjord.
5: Sponsoraftale. Vi har indgået en aftale med EnergiFyn om sponsorstøtte
til vores klub. Medlemmer som tilmelder sig, støtter klubben med 2 øre pr.
KWh forbrug. Tilmeldingsblanketter ligger i klubben. For yderligere information kontakt Villy. STØT
OS, hvis du er kunde her.
6: Naturens dag den 11. september. Traditionen tro har vi tilmeldt os. Udgangspunktet i år er
Føns – Området ved Kridthuset. Det vil betyde at mange vil køre forbi os, og indikere at vi kunne få
en del besøg. Vi har tilmeldt os Friluftsrådets hjemmeside: https://www.naturensdag.dk/find-etarrangement/?page=1&take=24&sort=0&q=føns&start=&end=&municipalityCode=&category=&o
rganizerName=&organizers=1,2,5,9,-1&eventTypes=1,4,14. Vi vil også tilmelde os Middelfart
Kommunes hjemmeside. Kryds dato af i kalenderen.
Dato informationer – Juni er en travl måned
3. juni: Kristian Rud bruger vore 4 SUP’s
12. juni: Ungdomsholdet deltager i Paddle Battle i Horsens – Visse kajakker kan være optaget
13 – 17. juni: Sommer camp i klubben – Kajakker og inriggere kan være optaget fra 09:00 til 14:00
18. juni: Ungdomsholdet afholder en tur til Gudenåen
18. juni: Kolding tur – ikke endelig planlagt
24 – 26. juni: Marianne har arrangeret en kajaktur til Ry (dejligt initiativ, ros til fru Pedersen). Visse
kajakker kan være optaget.
25. juni: Prøver for frigivelsesholdet
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